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Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Nánar um sölustaði á facebook

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd, 
Borgarapótek, Lyf og heilsa; JL húsi, 
Kringlu og Austurveri, Minja, 
Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, 
Lyfjaver, Reykjavíkur Apótek, 
Árbæjarapótek, Urðarapótek, 
Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup, 
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.
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Mótmælin 
í myndum

Hugmyndir 
Sigmundar  
um Hafnartorg

Mynd: Sigtryggur Ari.

Rætt við Ólaf Elíasson,  
píanóleikara og forsprakka 

InDefence-hópsins, um  
tónlistina og baráttuna gegn 

Icesave-samningunum.  
Hann gagnrýnir Sigmund 

Davíð harðlega.

Með ástríðu 
fyrir Bach
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heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

Magnús Lyngdal Magnússon tók þessa skemmtilegu 
mynd af ketti í Skuggahverfinu á dögunum. Fleiri 

myndir Magnúsar má finna á síðu hans á fésbókinni, 
Snapshots from Iceland.

MYND VIKUNNAR

Júlíus Vífill kveður 
borgarstjórn
Júlíus Vífill Ingvarsson, borg-

arfulltrúi Sjálfstæðisflokks, 
kvaddi sér hljóðs í upphafi 

fundar borgarstjórnar á þriðjudaginn 
var og tilkynnti að hann hefði sagt 
af sér embætti, en í sjónvarpsþætti á 
sunnudagskvöld kom fram að hann 
ætti sjóð á Panama, sem hann hefði 
ekki gert grein fyrir í hagsmunaskrán-
ingu borgarfulltrúa. Júlíus þakkaði 
öllu samstarfsfólki innilega á þessum 
tímamótum. 

Júlíus var langreynslumestur 
borgarfulltrúa, en hann hefur setið 
í borgarstjórn í 14 ár samtals. Hann 
brautskráðist frá Menntaskólanum 
í Reykjavík 1972, lauk prófum frá 
Hochshule für Musik und Dar-

stellende Kunst í Vínarborg 1977 og 
lagaprófi frá Háskóla Íslands 1979. Á 
árunum 1979 til 1982 var hann í söng-

námi á Ítalíu en sinnti samhliða farar-
stjórn. Hann var um árabil áberandi í 
tónlistarlífi landsmanna og söng með 
Íslensku óperunni, í Þjóðleikhúsinu og 
víðar. Samhliða starfaði hann hjá fjöl-
skyldufyrirtækinu Ingvari Helgasyni 
hf. og sat í stjórn fjölda fyrirtækja og 
félagasamtaka. 

Júlíus Vífill var fyrst kjörinn í 
borgarstjórn 1998 og sat til 2002, 
en var aftur kjörinn 2006 og hefur 
setið í borgarstjórn síðan. Á löngum 
ferli hefur hann meðal annars setið í 
borgarráði, skipulags- og menningar-
málanefnd, gegnt formennsku í stjórn 
Faxaflóahafna, skipulagsráðs og stýrt 
samvinnunefnd um svæðisskipulag á 
höfuðborgarsvæðinu.

Traust fjár- 
hagsstaða á 
Seltjarnarnesi
Í tilkynningu frá Seltjarnarnesbæ 

segir að ársreikningur 2015 
sýni að fjárhagsstaða bæjarins 

sé traust og endurspegli þann stöð-
ugleika sem einkennt hafi rekstur bæj-
arins á liðnum árum. Heildarskuldir 
og skuldbindingar í árslok námu alls 
1.753 m. kr. Þar af námu reiknaðar 
lífeyrisskuldbindingar 1.224 m. kr. en 
þær hækkuðu milli ára um 189 m. kr. 
Langtímaskuldir námu í árslok 183 
m. kr. og veltufjármunir voru á sama 
tíma 1.242 m. kr. Skuldahlutfallið er 
53%, sem er með því lægsta á landinu. 

Rekstrarniðurstaða varð neikvæð 
um 126,7 m. kr. en fjárhagsáætlun 
hafði gert ráð fyrir afgangi upp á 
6,6 m. kr. Meginskýringin á lakari 
afkomu, eru miklar launahækkanir 
umfram þær forsendur sem fjárhags-
áætlun byggði á. Nýir kjarasamningar 
og hækkanir vegna starfsmats á haust-
mánuðum hækkuðu laun og tengd 
gjöld um 228 m. kr. 

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjar-
stjóri er ánægð með sterka fjárhags-

stöðu sveitarfélagsins. Þótt launa-
útgjöld bæjarins hafi orðið nokkru 
hærri en gert var ráð fyrir hafi tekist 
að draga úr öðrum rekstrarútgjöldum 
á móti. „Ég er afar ánægð að geta 
lagt fram ársreikning fyrir árið 2015 
sem sýnir svo góða fjárhagsstöðu 
jafnframt því að álögum á íbúana er 
haldið í lágmarki eins og áður. Ég vil 
ekki síst þakka okkar frábæra starfs-
fólki og aga í rekstri þennan árangur.“

Ágreiningur um 
skipulag á Rauðarárholti

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í 
borgarráði gagnrýna harð-
lega nýtt deiliskipulag við 

gamla Kennaraháskólann á Rauðar-
árholti. Þeir segja að borgaryfirvöld 
hafi hunsað hvassyrtar ádeilur íbúa 
á skipulagið. Í bókun borgarráðsfull-
trúanna segir: „Fulltrúar Sjálfstæð-
isflokks velta fyrir sér til hvers verið 
sé að boða til opinna samráðsfunda 
undir því yfirskini að verið sé að 

vinna með íbúum að því að móta 
deiliskipulag í þeirra hverfi ef ekkert 
er síðan gert við þær ábendingar og 
athugasemdir sem fram koma.“ Full-
trúar Pírata, Vinstri grænna, Samfylk-
ingar og Bjartrar framtíðar segja aftur 
á móti að nú verði „haldið áfram með 
gott samráðsferli“ og vísuðu í það mat 
borgarinnar að fyrirliggjandi tillaga 
væri í lagi með tilliti til umferðar- og 
bílastæðamála.

Eins og sjá má á myndinni er gert ráð fyrir miklu byggingarmagni umhverfis gamla 
Kennaraháskólann.

Ásgerður Halldórssdóttir, bæjarstjóri á 
Seltjarnarnesi.

Aukin eftirspurn 
eftir atvinnulóðum
Eftirspurn eftir lóðum fyrir at-

vinnustarfsemi í Reykjavík 
hefur aukist verulega að undanförnu 
og nemur sala byggingarréttar að 
meðtöldum gatnagerðargjöldum um 
600 milljónum króna það sem af er 
þessu ári. „Þetta er ánægjuleg þróun 
fyrir Reykjavíkurborg, því hverfi 
sem hafa verið í biðstöðu eru að fara 
í uppbyggingu,“ segir Magnús Ingi 
Erlingsson lögfræðingur á skrifstofu 
eigna og atvinnuþróunar, sem heldur 
utan um lóðasölu í Reykjavík. 

Síðustu lóðirnar í eigu Reykja-
víkurborgar í Hádegismóum eru 
seldar og aðeins tveimur lóðum við 
Lambhagaveg er óráðstafað. Ný-
lega var boðinn út byggingarréttur 
á lóðum við Gylfaflöt og Krókháls 
en frestur til að skila tilboðum 
rennur út 7. apríl. „Við finnum fyrir 
miklum áhuga á þessum lóðum,“ 
segir Magnús Ingi. Í undirbúningi 
er að stækka svæði fyrir atvinnulóðir 
á Esjumelum til austurs og er það 
svæði í skipulagsferli. 

Aðeins tveimur lóðum við Lambhagaveg er óráðstafað.

Arnar Sveinn 
Geirsson 
gengur til liðs 
við FRAM
Knattspyrnudeild Fram hefur 

samið til tveggja ári við hinn 
öfluga leikmann Arnar Svein Geirs-
son. Arnar er 25 ára, reynslumikill 
miðju- og sóknarmaður. Hann lék 
við góðan orðstír hjá Val og einnig 
með Víkingum á Ólafsvík. Arnar 
Sveinn hefur verið í námi í Banda-
ríkjunum og kemur til liðs við leik-
mannahóp Fram í lok apríl.

Arnar Sveinn Geirsson.

Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borg-
arfulltrúi.



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er 8. apríl, til og með 10. apríl, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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ALLAR 
LITABÆKUR

RÓUM OKKUR

Þríhyrndir trélitir (6/12/24 stk.)
VILDARVERÐ: 482.- / 1.343.- / 1.938.-
Verð: 689.- / 1.919.- / 2.769.-

Aðeins brot af úrvalinu

Fínir tússpennar 
(15/36 stk.)
VILDARVERÐ: 3.499.- / 5.599.-
Verð: 4.999.- / 7.999.-

Trélitir 24 stk.
VILDARVERÐ: 1.749.-
Verð: 2.499.-

Fínn tússlitur (stakur)
VILDARVERÐ: 244.-
Verð: 349.-

Fínir tússlitir í 
pennaveski 20 stk.
VILDARVERÐ: 4.472.-
Verð: 6.389.-

Trélitir 
(24/36 stk.)
VILDARVERÐ: 1.644.- / 2.099.-
Verð: 2.349.- / 2.999.-

Trélitir með strokleðri 
12 stk.
VILDARVERÐ: 1.329.-
Verð: 1.899.-

LITIR Á 30% VILDARAFSLÆTTI!

VILDARAFSLÁTTUR

30%
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Seltirn-
ingum 
fjölgar
Íbúar á Seltjarnarnesi 

voru 4.418 í árslok 
2015. Íbúum hefur 
fjölgað lítið eitt á síð-
astliðnum þremur 
árum og nemur fjölgun 
frá árslokum 2012 tæpum 2%. Líkur 
benda til að íbúum muni fjölga 
meira á komandi misserum að sögn 
embættismanna bæjarins. 

Árið 1981 kom út bókin „After Virtue“ eftir skoska heimspekinginn 
Alastair Macintyre. Tilgangur hans með ritun bókarinnar var að 
bæta úr siðfræðilegum annmörkum á hugmyndakerfi marxism-

ans. Sjálfur var Macintyre róttækur í skoðunum, en þó gagnrýninn á það 
sem hann kallaði „ríkiskapítalisma Sovétríkjanna“. Rannsóknin leiddi 
hann hins vegar inn á aðrar brautir.

Bók Macintyre hefst með myndlíkingu úr vísindaskáldsögunni „A 
Canticle for Leibowitz“. En þar hafa raunvísindin verið fullkomlega brotin 
á bak aftur með hraðvirkum hætti. Macintyre spyr í framhaldinu hvernig 
raunvísindin litu út ef þau væru sett saman af þeim leifum vísindalegrar 
þekkingar sem hefðu lifað af tortýmingu. Hann heldur því fram að hin 
nýju raunvísindi yrðu þá gjörsneydd raunverulegu inntaki, þrátt fyrir að 
þau væru á yfirborðinu svipuð hinum eldri, því tungutak þeirra væri fyrir 
bý. Eins sé ástatt siðferði nútímamanna og í því ímyndaða dæmi sem tekið 
var af tortýmingu raunvísindanna, tungutak þess sé týnt.

Hann segir tungutak siðfræðinnar hafa orðið samhengislaust á upp-
lýsingaröld og siðfræðin því ekki vænleg til að veita mönnum leiðsögn 
um breytni. Vísindamenn upplýsingaraldar hafi hafnað markhyggju 
Aristótelesar sem beinlínis rangri og fyrir vikið hafi siðfræðin lent á 
villigötum. Eftir hafi setið hugtök sem vissulega voru skilgreind en urðu 
nú samhengislaus. Siðferðilegur skilningur verði ekki byggður á svo 
ófullkomnu kerfi. Siðfræðingar síðari alda hafi gert siðferðið að mati hvers 
og eins og heimspekin í reynd orðið vettvangur óútskýranlegra huglægra 
reglna. Macintyre er meðal annars harður í gagnrýni sinni á Friedrich 
Nietzsche og hugmynd hans um ofurmennið (þ. Übermensch) sem hvergi 
finnur guð sinn og setur sér sín eigin lög og siðareglur.

Í reynd var siðfræðin í betra horfi í fornöld, að mati Macintyre. Hann 
sækir fyrirmyndir til siðfræði Aristótelesar og boðar í reynd afturhvarf 
til dyggðasiðfræði fornaldar. Heimspekingar upplýsingaraldar litu á 
dyggðirnar sem huglægar meginreglur og þá skorti frumspekilegan 
ramma um hugmyndir sínar. Aristóteles taldi dyggðirnar aftur á móti 
vera óaðskiljanlegan hluta af samfélagi manna. Skilningur á dyggðunum 
yrði að vera almennur en ekki einstaklingsbundinn. Með upplýsingunni 
þvarr siðferðilegt áhrifavald samfélagsins og sérhver einstaklingur hóf að 
svara siðferðilegum spurningum fyrir sig. 

Heimurinn þarf að hverfa aftur til dyggðasiðfræðinnar. Siðalögmál eru 
almenn og ekki háð vali hvers og eins.

Björn Jón Bragason

Siðalögmál eru almenn, 
ekki einstaklingsbundin
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Fjölmiðlar eiga hrós skilið fyrir að hafa 
hér forgöngu um að leiða hið sanna 
í ljós í svokölluðu Panamaskjalamáli, 
sem sýnir enn og aftur mikilvægi 
þeirra í lýðræðissamfélagi.

Það er bráðnauðsyn-
legt að fá öll fjárhagsmál-
efni ráðamanna fram í 
dagsljósið til að rýra ekki 
traust frekar en orðið er. 
Nöfn þeirra óheilindamanna sem fela 
eigur í skattaskjólum í þeim tilgangi 
að komast hjá því að greiða skatta til 
samfélagsins þarf líka að upplýsa.

- Elín Hirst á Eyjunni 4. apríl sl.

Við bankahrunið og atlögu ofbeld-
ismanna að alþingi stóð hún eins og 
klettur í hafinu. Hún opnaði leið þegar 
ítrekað stóð til að leggja Icesave klyfj-
arnar á landsmenn. Hún girðir fyrir 
að í óðagoti sé mögulegt að leggja 
lýðveldið inn í ríkjasamband eins og 
hvern annan grip í sláturhús. Þetta 
gerir hún meðfram því að tryggja 
mönnum 
fr iðhelg i 
einkalífs, eignarrétt, atvinnufrelsi og 
önnur helstu mannréttindi í farsælasta 
lýðræðisríki sögunnar. Hún hefur 
sjálf varist verstu atlögum að því að 
þynna þessi mannréttindi og kollvarpa 
stjórnskipan landsins.

Í dag bauð hún svo upp á hæfilegt 
orðalag sem reyndur forseti gat nýtt 
til að fipa forsætisráðherra sem ætlaði 
einn og óstuddur að sækja sér þing-
rofsskjöl eins og hvert annað barefli til 
að lemja á 37 þingmönnum í eiginn 
stjórnarmeirihluta.

Gamla góða stjórnarskrá lýðveld-
isins Íslands.

- Úr pistli Vefþjóðviljans  
á andriki.is, 5. apríl sl.

Ég reyni af fremsta megni að verða 
ekki hrakspámaður en ég verð að 
viðurkenna að ég sé mjög fáar já-
kvæðar fréttir um 
þessar mundir og ég 
sé sífellt þrjú atriði – 
mistök í peningamála-
stefnu/lítinn hagvöxt, 
uppgang öfgamanna í stjórnmálum 
(Trump, Orban, Erdogan, Pútín, ISIS 
o.s.frv.) og hraðvaxandi spennu í al-
þjóðastjórnmálum – sem allt blandast 
saman í ógeðfelldan kokteil sem kallar 
fram minningar um 4. áratuginn og 
aðdraganda heimsstyrjaldarinnar 
síðari.

- Lars Christensen  
á Vísi, 6. apríl sl.

Það sem er að á Íslandi að mínum 
dómi er að í áratugi hefur landinu 
ekki verið stjórnað með hagsmuni 
heildarinnar að leiðarljósi. Alltof 
mikið hagsmunapot. 
Hægri/vinstri eru hug-
tök í stjórnmálum sem 
passa ekki lengur fyrir 
Ísland finnst mér. Það 
hefur ekkert með hægri/vinstri 
að gera sú staðreynd að við viljum 
heilbrigðiskerfi og menntakerfi sem 
ALLIR eiga jafnan aðgang að. Það 
eru bara sjálfsögð mannréttindi. Það 
hefur ekkert með hægri/vinstri að 
gera að hér hefur lengi verið troðið á 
neytendum, það er mannréttindamál. 
Það hefur ekkert með hægri/vinstri að 
gera að örþjóðin Ísland fái ekki miklu 
betur að njóta þeirra auðlinda sem 
okkar stórkostlega land hefur upp á 
að bjóða. Og svona mætti lengi telja.

Mér finnst svo sorglegt að við, þessi 
fámenna þjóð, þessi stóra fjölskylda, 
geti ekki lifað í sátt og samlyndi. 
Stundum velti ég fyrir mér hvort 
svarið felist í hugtaki sem kallast 
GRÆÐGI! VALDAGRÆÐGI – PEN-
INGAGRÆÐGI.

- Heimir Karlsson  
á fésbókarsíðu sinni, 6. apríl sl..

AF NETINU

Löglegt, en siðlaust.

- Vilmundur Gylfason 1948–1983 
sagnfræðingur, menntaskólakennari 

og alþingismaður. Ummæli sem 

féllu í sjónvarpsþætti 26. 
október 1973 með Eðvarð 

Sigurðssyni, formanni 
Dagsbrúnar, þar sem rætt 

var um starfsemi verkalýðsfélaga.

Fleyg ummæli

Ferðamanna-
straumurinn
Borgarstjóri kveinkaði sér undan 

því í fjölmiðlum 2. apríl 2016, 
að borgin fengi ekki tilhlýði-

legar tekjur af ferðamannastraum-
inum til landsins til viðhalds og upp-
byggingar innviða borgarinnar vegna 
framkvæmdaleysis ferðamálaráðherra. 

Nú geta þau Dagur Bergþóru-
son og Ragnheiður Elín kýtzt á um, 
hvort þeirra sé óduglegra í embætti. 
Þessir fjárhagskveinstafir borgarstjóra 
eru hins vegar í meira lagi ótrúverð-
ugir í ljósi gríðarlegrar uppbyggingar 
á sviði veitingastaða og gististaða í 
borginni. Aukning hótelrýmis þessi 
misserin nemur nokkur hundruð 
þúsund rúmmetrum, og gefur auga 
leið, að mikið munar um auknar fast-
eignaskattstekjur borgarsjóðs af öllu því 
viðbótar atvinnuhúsnæði í Reykjavík, 
sem er í byggingu og hefur nýlega verið 
tekið í notkun fyrir starfsemi tengda 
ferðamannageiranum ásamt auknum 
útsvarstekjum vegna starfsemi í þessum 
geira. Að kenna ferðamálaráðherra um 
bágan fjárhag Reykjavíkurborgar og 
framkvæmdadoða borgarinnar er lang-
sótt viðbára og lítilmannleg. 

Þó að miklar tekjur streymi til fyr-
irtækja í Reykjavíkurborg frá yfir-
þyrmandi fjölda erlendra ferðamanna 
um þessar mundir, fylgir þeim einnig 
mikill kostnaður, og er kostnaður nátt-
úrunnar mestur og tilfinnanlegastur. 
Þetta stafar aðallega af reiðuleysi innan 
ferðaþjónustunnar, þar sem því fer víðs 
fjarri, að náttúran fái að njóta vafans, 
heldur er gert út á hana purkunarlaust í 
þágu ferðamanna, og liggur hún undir 
skemmdum á fjölförnum stöðum vegna 
vöntunar á mótvægisaðgerðum. Ráðið 
gegn þessu er að heimila eigendum/
ábyrgðarmönnum ferðamannastaða 
gjaldtöku fyrir veitta þjónustu og/eða 
aðstöðusköpun. 

Áhrifaríkt var að fylgjast með frá-
farandi Landgræðslustjóra tjá sig um 
þetta umhverfisslys í sjónvarpi þann 
1. apríl 2016, en hann fór þar hörðum 
orðum um þá vá, sem að viðkvæmri 
náttúru Íslands steðjar vegna óhefts 
ferðamannaskara, og kvað svo fast að 
orði, að með núverandi óráðsíu væru 
framtíðarkynslóðir Íslands rændar 
landinu. 

Klukkan glymur, en svo kall-
aðir „náttúruverndarsinnar“ virðast 
heyrnarlausir og blindir á þessa skað-
vænlegu þróun og tjá sig nú vart á op-
inberum vettvangi án þess að krefjast 
þess, að allt miðhálendi Íslands verði 
gert að einum samfelldum þjóðgarði 
í þágu hagsmuna ferðaþjónustunnar. 
Mundi það þjóna hagsmunum nátt-
úruverndar að fella 40 % landsins 
undir slíka einsleita stjórn ríkisins m. 
v. reynsluna ? Það væri óráð út frá sjón-
armiðum margbreytilegra hagsmuna, 
góðrar umgengni og fjölbreytilegrar 
auðlindanýtingar. Látum ekki þröng-
sýni ráða för. Hver atvinnugrein eflir 
aðra, og þeim á alls ekki að tefla fram 
hverri gegn annarri. 

Höfundur er
Bjarni Jónsson 

rafmagnsverkfræðingur

Áhyggjur af umferð
Foreldraráð leikskólans Steina-

hlíðar í Langholtshverfi lýsir yfir 
áhyggjum af umferðaröryggi á leik-
skólalóðinni. Í janúar 2015 var nýtt hús 
tekið í notkun og börnum og starfsfólki 
fjölgað. Í bréfi foreldraráðsins segir að í 
upphafi og lok dags myndist öngþveiti 
á bílastæðinu og óviðunandi hættu-
ástand. Úrbóta sé þörf.

Heimsfræg 
ljósmynd
Mynd Magnúsar Lyngdal 

Magnússonar sem birtist 
hér í blaðinu í síðustu viku var valin 
sem mynd dagsins 4. apríl sl. á Your 
Shot-vef hins heimskunna tímarits 
National Geographic, en myndin 
er tekin í Landakotskirkju skömmu 
fyrir páskahatíðina. Reykjavík viku-
blað óskar Magnúsi innilega til ham-
ingju með verðskuldaðan heiður. 

EM á 
Ingólfstorgi?
Á fundi umhverfis- og skipulags-

ráðs Reykjavíkurborgar, sl. 
miðvikudag, var lögð fram umsókn 
Knattspyrnusambands Íslands, Sím-
ans, Landsbankans, Icelandair, N1, 
Vífilfells, Borgunar og Íslenskrar get-
raunar um aðstöðu á Ingólfstorgi til 
sýninga á leikjum á Evrópumeistara-
mótinu í knattspyrnu 2016. Afgreiðslu 
tillögunnar var frestað.

Skautahöllin í Laugardal
Reykvíkingar búa svo vel að eiga 

yfirbyggt skautasvell í Laugar-
dal. Þar er opið nú um helgina kl. 13–
18 og hægt að leigja skauta á staðnum.

Steinahlíð við Suðurlandsbraut.

Hin heimsfræga mynd Magnúsar. 



Lifestream
tryggir árangur

Íþróttamaður ársins 2015
Eygló Ósk Gústafsdóttir

• Orka sem endist daginn 
• Mikil einbeiting 
• Jafnvægi
• Vellíðan

Yfir 100 lífræn næringaefni 

Celsus ehf.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Græn heilsa, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Lífrænt
Lifestream vörurnar hafa reynst mér best, hef notað 
þær í tvö ár, hef mikið meiri orku, betra úthald, og 
heilsu til að takast á við allt álag, erfiðar æfingar 
og áskoranir. Laus við streitu og líður vel.  
Stefni ótrauð á Olympíuleikanna 2016. 
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Ekki gleyma þessum 50 litlu 
og einföldu hlutum sem gera 
okkur ánægð og glöð
Mér er hamingjan hugleikin 

og því er mér tíðrætt um 
hana. Í mínum huga er 

hamingjan eitt það mikilvægasta í líf-
inu og merkilegt nokk þá er hún ekki 
alltaf nákvæmlega það sem við teljum 
að hún sé.

Hamingjuna er nefnilega ekki hægt 
að kaupa, hana er ekki hægt að selja og 
þú getur ekki fengið hana að láni. Ham-
ingjan er alfarið þín og hún sprettur úr 
þínum innstu hugarfylgsnum.

Ekki bíða eftir að hamingjan komi 
til þín

Þegar fólk hugsar um hamingjuna 
einblínir það yfirleitt á stóru hlutina og 
eyðir of miklum tíma í að bíða eftir að 
eitthvað gerist svo það geti orðið ham-
ingjusamt. En á meðan beðið er fer fólk 
gjarnan á mis við hina raunverulegu 
hamingju. Þeir þættir sem gjarnan eru 
tengdir við það að öðlast hamingjuríkt 
líf eru markmið af ýmsum toga, frami, 
maki, nýtt hús og áfram mætti telja á 
þessa vegu.

Segja má að margir leiti langt yfir 
skammt því að á meðan öll athyglin er 
á þessa stóru þætti gleymast allir smáu 
hlutirnir sem veita okkur hamingju og 
gleði, svo ekki sé nú talað um það að 
njóta þess að vera til og lifa í núinu.

Litlu hlutirnir skipta virkilega miklu 
máli

Þessir litlu og að því virðist ómerki-
legu hlutir skipta einfaldlega miklu 
meira máli en okkur grunar. Margt, ef 
ekki flest, af þessu er eitthvað sem við 
tökum sem sjálfsögðum hlut. Engu að 
síður eru það einmitt þessir litlu hlutir í 
lífi okkar sem eiga svo stóran þátt í því 
að gera okkur ánægð, vekja upp bros 
og hækka hamingjustuðulinn.

Hér er listi með 50 atriðum sem ef-
laust margir geta verið sammála um 
að eigi þátt í því að hækka hamingju-
stuðulinn.

 1. Að fylgjast með litlum börnum að 
leik.

 2. Lyktin af nýlöguðu kaffi – tilhugs-
unin ein er stundum nóg.

 3. Fallegt sólsetur.
 4. Falleg sólarupprás.

 5. Vingjarnlegt bros – eitt bros getur 
dimmu í dagsljós breytt.

 6. Fuglasöngur – og allur annar fal-
legur söngur.

 7. Lyktin af uppáhalds matnum.
 8. Vorblóm, sumarblóm, afskorin 

blóm – og bara öll önnur blóm.
 9. Að fá einlægt hrós – og að hrósa 

öðrum af einlægni.
 10. Að hlýða á uppáhalds tónlistina.
 11. Uppáhalds lagið – sem þú spilar 

aftur og aftur af því það gerir þig 
glaða/n.

 12. Að upplifa góðmennsku.
 13. Góður göngutúr úti í náttúrunni.
 14. Brakandi hrein og ný rúmföt.
 15. Að kúra – að morgni, að kveldi eða 

bara hvenær sem er.
 16. Að vakna og átta sig á því að maður 

má sofa lengur – afar notalegt!
 17. Að gera góðverk – hjartað stækkar 

um eitt númer við það.
 18. Horfa á hvolpa og/eða kettlinga að 

leik.
 19. Fallegur sumarmorgunn með sól 

og logni – já takk!
 20. Morgunsól – yndislegt að fara á 

fætur þegar sólin skín.
 21. Strönd, sól og sandur – samt 

kannski ekki fyrir alla.
 22. Að kunna fullkomlega textann að 

einhverju lagi þegar þú heyrir það 
spilað.

 23. Þegar einhver hleypir þér fram fyrir 
í röðinni – jú það gerist víst.

 24. Uppáhalds drykkurinn og þegar 
þú tekur fyrsta sopann af honum.

 25. Lyktin af nýslegnu grasi.
 26. Lykt sem tengist æskunni og vekur 

upp góðar minningar – t.d. um 
ömmu og afa.

 27. Að kveikja á sjónvarpinu og sjá að 
uppáhalds myndin er einmitt að 
byrja.

 28. Finna pening í vasanum, eða 
annars staðar, sem þú hafðir gleymt 
– óvænt og skemmtilegt.

 29. Að vakna eins og nýsleginn tú-
skildingur og tilbúinn að taka 
daginn með trompi.

 30. Hlutur sem tengist æskunni og 
vekur upp notalegar minningar.

 31. Að eiga góðan hárdag – vekur alltaf 
upp gleði hjá mér.

 32. Langt, gott og hlýtt faðmlag.
 33. Heitt og gott bað – ekki verra að 

hafa kertaljós og góðan ilm.
 34. Súkkulaðimolar – og reyndar bara 

allt súkkulaði.
 35. Nýfallinn jólasnjór.
 36. Alúðlegur og skemmtilegur af-

greiðslumaður/kona – getur gjör-
breytt innkaupaferðinni.

 37. Sama notalega röddin í útvarpinu 
á hverjum morgni.

 38. Stór og fallegur regnbogi.
 39. Þegar einhver segist sakna þín.
 40. Samvera með góðum vinum og 

góðum mat – klikkar ekki.
 41. Þegar einhver verður rosa glaður 

að sjá þig – líka heimilishundurinn 
þegar þú kemur heim í lok dags.

 42. Að prófa nýja uppskrift sem heppn-
ast fullkomlega.

 43. Söngur lóunnar – mér finnst fátt 
yndislegra.

 44. Hnegg hrossagauksins – alveg 
dásemd.

 45. Óvænt boð í eitthvað skemmtilegt.
 46. Að rifja upp skemmtilegar minn-

ingar – enn betra að gera það með 
öðrum.

 47. Að sitja við arineld.
 48. Innilegur og góður hlátur.
 49. Þegar einhver sýnir þér væntum-

þykju.
 50. Að leika sér og njóta augnabliksins 

– sem er kannski það mikilvægasta 
af þessu öllu.

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

Teikningar Sigmundar Davíðs
Eitt af síðustu verkum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á stóli forsætisráðherra var að gera tillögur að 
breyttu útliti fyrirhugaðra nýbygginga á svokölluðu Hafnartorgi við Tryggvagötu. Hér má sjá þær hugmyndir 
sem hann lagði fram til framkvæmdaaðila. Óneitanlega minnir þetta um margt á hús Guðjóns Samúelssonar. 
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Rúnar
Geirmundsson 

Þorbergur 
Þórðarson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

Fjarðarási 25 • 110 Reykjavík • Sími 567 9110 • 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is  

Fjölskyldufyrirtæki 
í 21 ár 

Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð 

og góðan frágang.
Markmið okkar 

hefur ávallt verið 
að veita bestu faglegu 

þjónustu varðandi 
undirbúning 

og framkvæmd útfarar.

Mótmælin í myndum
Á þriðja tug þúsunda manna mótmælti við Alþingishúsið á mánudaginn var og víðar var mótmælt í bænum 
í vikunni. Sigtryggur Ari Jóhannsson ljósmyndari var á staðnum og tók myndirnar sem birtast hér á síðunni.

Mannhafið umhverfis líkneski Jóns Sigurðssonar.

Vel viðraði til mótmæla.

Hljóðfæraleikarar úti fyrir dyrum Valhallar, höfuðstöðva Sjálf-
stæðisflokksins.

Lögregla stendur vörð við Valhöll. Óþrifnaður á gangstéttinni 
eftir mótmælin.

Mótmælendur beindu einkum spjótum sínum að þáverandi for-
sætisráðherra.

Fjölbreyttar áletranir á skiltum mótmælenda.

Barið á bumbur.

Kröfur mótmælenda voru margs konar.

Ung stúlka með banana.



Hyrjarhöfði 8  110 Reykjavík 
Sími 577-1090 
Netfang: sala@vikurvagnar.
is www.vikurvagnar.is

Bjóðum við upp á endingar- 
góðar og hentugar kerrur, 
bæði íslenskar og frá  
Ifor Williams

Höfum kerrur á staðnum til sýnis

Seljum einnig og setjum 
undir dráttarbeisli á allar 
gerðir bíla

Í GARÐINN OG SUMARBÚSTAÐINN 



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Alveg 
magnaður 
symbólismi 
í verkum 
Bachs
Rætt við Ólaf Elíasson píanóleikara og  
forsprakka InDefence-hópsins

Ólafur Elíasson píanóleikari hefur nú vikulega í heilt ár leikið nokkrar 
prelódíur og fúgur Johanns Sebastians Bachs á flygilinn í Dómkirkjunni, en 
um að ræða hluta af hinu mikla verki Bachs Das wohltemperierte Klavier. 
Tónleikarnir fara fram á hverju þriðjudagskvöldi kl. 20:30 og aðgangur 
er ókeypis. Ég hlýddi á tónleika Ólafs á dögunum og mér lék forvitni á að 
fræðast um þetta fræga verk og líka um störf Ólafs í InDefence-hópnum. 
Við fengum okkur því kaffi saman og ég spurði hann fyrst af öllu að því 
hvenær tónlistaráhuginn hefði kviknað: 

„Ég hafði snemma mikinn áhuga 
á klassískri tónlist og byrjaði ungur 
að spila mikið. Ég var mjög heppinn 
með kennara. Barnakennari minn var 
Brynja Tryggvadóttir en á unglings-
árunum komst ég til Bjarna Jónatans-
sonar, sem var frábær kennari, og síðar 
lærði ég hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni. 

Þetta voru mínir helstu kennarar. Ég 
var alveg heltekinn af klassískri tón-
list í gegnum menntaskólann og svo 
þegar leið undir lok hans ákvað ég að 
helga mig alveg tónlistinni, lauk burt-
fararprófi og hélt út í heim að læra. Ég 
komst þá í nám í hjá Vlado Perlemuter. 
Hann hafði verið aðalkennari franska 

konservatorísins í 40 ár. Hann var 
fæddur 1904 og hafði verið nemandi 
Ravels, en Perlemuter var orðinn 87 ára 
þegar ég varð nemandi hans.“

Í læri hjá Perlemuter
- Hvernig kom það til að þú gerðist 
nemandi svo heimsfrægs kennara? 

„Það vildi þannig til að ég var á sum-
arnámskeiði í Dartington á Englandi, 
sem er sumarskóli fyrir tónlistarnema. 
Hann var þar meðal kennara, en ég 
vissi ekkert hver hann var. Ég spilaði 
verk eftir Debussy í inntökuprófinu 
sem tókst ágætlega. Hann byrjaði strax 
að gera athugsemdir við spilið hjá mér 

og að athuguðu máli fannst mér að það 
sem hann hefði að segja vera nokkuð 
sannfærandi. Ég eiginlega missi þá út 
úr mér: „Heyrðu, mér finnst þú eigin-
lega bara hafa heilmikið vit á þessu!“ 
Eftir tímann var ég mjög hugsi og sé 
að hann situr þarna á kaffistofu nærri í 
skólanum. Ég labba til hans og segi: „Ég 
veit nú ekki alveg hver þú ert en veit 
að þú ert þekktur píanóleikari. Málið 
er það að ég er frá Íslandi og ég var 
mjög hrifin af þessu sem við vorum að 
tala um áðan og nú er ég að hugsa um 
fara út að læra. Ert þú ekki bara til í að 
kenna mér næsta vetur? “ – Og hann 
var alveg til í það. Ég var því allt í einu 

kominn í nám til Parísar hjá þessum 
fræga manni.“

Við nám og störf í Bretlandi
- En þú heldur síðar til náms í Lund-
únum? 

„Ég hafði verið í einkanámi hjá Per-
lemuter en Lánasjóðurinn gerði kröfu 
um að ég lyki formlegu skólanámi svo 
ég sótti um inngöngu í Royal Academy 
of Music í London. Ég mætti í skólann 
í inntökuprófið sem átti að fara fram 
klukkan eitt um daginn. Yfirleitt eru 
menn búnir að æfa sig í fjóra tíma á 
dag í tvö ár fyrir svona próf sem er 
yfirleitt svona tíu mínútur. Ég vissi 

VIÐTAL

Mynd: Sigtryggur Ari.
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að þetta voru bara nokkrar stöður 
og 200 manns að sækja um. Ég mæti 
þarna klukkan eitt og þá er enginn á 
staðnum nema einhver nemandi á dyr-
unum. Hann segir við mig: „Prófdóm-
ararnir eru ekki mættir og enginn inni 
í salnum. Blessaður byrjaðu að hita 
upp – vertu kominn í gang þegar þeir 
koma.“ Ég sest við flygilinn í salnum, 
byrja að spila og er í svona rosastuði. 
Ég spilaði þarna nokkur verk, m. a 
etýðu eftir Chopin á hraða sem ég 
hafði aldrei prófað áður. Ég byrjaði 
að hugsa: Nei fjárinn sjálfur, af hverju 
geta þessir ansans prófdómarar ekki 
verið hérna núna að hlusta þegar ég er 
á svona rosa flugi! Það er ekkert víst að 
ég geti þetta svona vel á eftir. Þá lít ég 
við og þá standa þeir tveir fyrir aftan 
mig. Þeir höfðu þá komið inn meðan 
ég var að spila og ég heyri annan þeirra 
segja: „Við tökum þennan inn.““
- Þú dvelur síðan í Bretlandi næstu 
árin? 

„Ég bjó í Bretlandi í tíu ár, rak þar 
sinfóníuhljómsveit og var í ýmsum 
tónlistarverkefnum. Ég á mjög marga 
vini þar í landi og býsna innvinklaður 
í það samfélag.“ 

„Við erum ekki  
hryðjuverkamenn“
- Þú lætur síðan til þín taka þegar 
hrunið verður. Gæturðu sagt mér frá 
tildrögum þess? 

„Þegar hrunið varð beittu Bretar 
hryðjuverkalögum á Íslendinga. Þá 
taldi ég mig skilja Bretana ágætlega. 
Í huga þeirra má allt ef almannahags-
munir krefjast þess. Þetta er ríkt í 
þeirra þjóðarsál. Þú getur séð þetta 
í James Bond myndunum sem dæmi. 
Þar má allt í nafni þjóðarhagsmuna. 
Til að réttlæta hryðjuverkalögin beittu 
bresk stjórnvöld mjög ósmekklegri 
herferð gegn íslensku þjóðinni. Þannig 
var því haldið fram í fjölmiðlum að 
Íslendingar bæru ábyrgð á því að ýmis 
líknarfélög væru að tapa stórfé í Bret-
landi. 

Mér þótti rétt að þessu yrði svarað. 
Einhver þyrfti að útskýra málið fyrir 
Bretum. Ég var á þessum tíma í MBA 
námi í Háskóla Íslands. Þar voru tveir 
þingmenn með mér í námi og þegar 
ég heyrði þá segja að Alþingi væri 
svo lamað að það yrði ekkert svar við 
þessu þá var mér svo misboðið að ég 
fór til Agnars Helgasonar vinar míns 
sem er doktor í mann- og erfðafræði 
og spurði hann hvort ekki væri rétt 
að kalla saman hóp manna sem hefði 

verið í Bretlandi og skyldi Bretana 
og héldi uppi viðnámi gegn þessu. Á 
einum eftirmiðdegi hringdi ég út fjölda 
fólks og var kominn með ansi öflugan 
hóp tveimur tímum seinna. Við fórum 
í herferðina „Við erum ekki hryðju-
verkamenn“ þar sem við söfnuðum 80 
þúsund undirskriftum gegn aðgerðum 
Bretanna. Okkur gekk ekkert annað 
til en að búa til málsvörn Íslendinga 
í þessum málum, en þetta var hópur 
hámenntaðra manna sem lagði mun 
meiri tíma og vinnu í málsvörn Íslands 
en íslenskir embættismenn.“

Samningnum lekið
- Halda átti Svavarssamningnum 
leyndum, en svo gerist það að honum 
er lekið til ykkar? 

„Já, samningurinn kom frá Magnúsi 
heitnum Thoroddsen hæstaréttarlög-
manni. Það var milliliður sem kom 
með samninginn til mín en ég var 
bundinn trúnaði um að samningurinn 
væri frá Magnúsi kominn. Síðan var 
upplýst í minningargrein um Magnús 
að hann hefði komið samningnum á 
framfæri, svo það er í lagi að segja frá 
því núna.“ 
- Hefurðu hugmynd um það hvaðan 
Magnús hafði samninginn? 

„Nei, ekki minnstu hugmynd. Ég 
hafði hringt í Magnús nokkru fyrr. Það 
samtal varð nokkuð persónulegt, en 
ég lýsti fyrir honum að baráttan væri 
erfið. Hann stappaði í mig stálinu og 
sagði að ég gæti bara látið sannfær-
inguna ráða för. Ef ég hefði komist að 
niðurstöðu og hefði sterka sannfær-
ingu þar um þá yrði ég að halda áfram. 
Það er svo áhugavert að hann skyldi 
hafa lekið þessu til okkar nokkru síðar, 
en ég talaði aldrei við hann aftur. 

Eftir að Alþingi hafði samþykkt 
samningana kom ekki annað til greina 
í okkar huga en fara þess á leit við for-
setann að hann synjaði lögunum stað-
festingar. Það kom mér nokkuð á óvart 
þegar í ljós kom að forsetinn hafði 
kjark til að hafna þessu. Við höfðum 
átt mjög góðan fund með forsetanum 
og ég fékk þar gott tækifæri til að út-
skýra málið eins og það horfði við mér. 
Ég er mjög stoltur af því hvernig þessi 
hópur vann og ekki spurning að við 
lékum lykilhlutverk í því að fá Svav-
arssamningnum hnekkt.“

Áttum að fara  
gjaldþrotaleiðina
- En þið hafið líka gagnrýnt samning-
ana við kröfuhafana. 

„Já, við teljum að þar hafi ekki verið 
valin farsælasta lausnin. Við vildum 
upphaflega að gjaldþrotaleiðin yrði 
farin og búin gerð upp samkvæmt ís-
lenskum lögum. Ég hef fullvissu fyrir 
því að þetta var leið sem var fær, en því 
miður tókst aðilum að telja stjórnvöld 
ofan af þessari leið og ég tel mjög alvar-
legt að það hafi gerst. Hagsmunirnir 
voru svo gríðarlegir og margir í vinnu 
fyrir kröfuhafa. Ekki er óhugsandi að 
Íslendingar hafi verið í hópi kröfuhafa 
og að þeir hafi á bakvið tjöldin verið að 
koma í veg fyrir að þessi leið yrði farin. 

Við hefðum getað fallist á stöð-
ugleikaskattinn, en vorum afar 

ósáttir við þá leið sem valin var, þ. e. 
að kröfu hafar fengju að fara út á mun 
lægra gengi og skyldu þar með eftir 
heilmikið vandamál hér á landi. Fyrir 
þessu höfum við fært rök með skýrsl-
 um og kynnt þessi sjónarmið fyrir Al-
þingi. En því miður hefur ekki verið 
áhugi fyrir því í samfélaginu að ræða 
þetta frekar.“

Mál Sigmundar áfall
- Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var 
upphaflega með ykkur í InDefence-
-hópnum. Nú hefur komið í ljós að 
hann átti fjármuni í skattaskjólum 
og kröfur á föllnu bankanna. Hvernig 
horfa þessar fréttir við þér? 

„Sigmundur Davíð var farinn úr 
hópnum þegar við fórum að berjast á 

móti Svavarssamningunum. Hann var 
með okkur áður. Mér þykir óeðlilegt að 
hann hafi ekki sagt okkur frá þessum 
tengslum sínum. Hvort það hafi haft 
áhrif og hversu mikil áhrif skal ég ekki 
segja, en mér var mjög brugðið þegar 
ég las þær fréttir að hann hefði verið 
kröfuhafi í föllnu bönkunum. Þetta 

Tilkynna ber þátttöku fyrir 9. apríl á netfangið radstefna@ll.is

Frummælendur:

Landssamtök lífeyrissjóða  •  Guðrúnartúni 1  •  105 Reykjavík  •  Sími: 563 6450  •  ll.is

Fundur Samtaka sparifjáreigenda
og Landssamtaka lífeyrissjóða

Hvað er betra í dag en í gær?

Dagsetning: þriðjudaginn 12. apríl kl. 11:45 – 13:00  • Staðsetning: Setrið á Grand Hótel

Hvað hefur reynslan kennt okkur og hvernig erum við að nýta okkur þann lærdóm? 
Höfum við gert þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að mæta mjúklega næstu  
niðursveiflu eða er enn verk að vinna?

Loftur Ólafsson, forstöðumaður eignastýringar hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum, 

flytur erindi undir yfirskriftinni Fjárfestingar og lærdómur.

Bolli Héðinsson, hagfræðingur og formaður Samtaka sparifjáreigenda, 

flytur erindi um þau úrræði sem fjárfestar mögulega hafa til að sporna við endurteknum 
ofurlaunum og kaupaukum.

Jóna Finndís Jónsdóttir, áhættustjóri hjá Stapa lífeyrissjóði, 

flytur erindið: Svo lengi lærir sem lifir – Breytingar í verklagi við fjárfestingar 
og eftirfylgni hjá lífeyrissjóðum.

Fundarstjóri er Svana Helen Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Stika og stjórnarmaður 

hjá Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda.

Hluti InDefence-hópsins úti fyrir dyrum á Bessastöðum.

Hinn heimskunni píanóleikari Vlado Per-
lemuter (1904–2002). Ólafur var nemandi 
hans um skeið.

Magnús Thoroddsen (1934–2013) hæstaréttarlögmaður lak Icesave-samningnum til 
Ólafs. Magnús var hæstaréttardómari 1982–1989.

 ▶▶▶
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var mér nokkuð áfall. Ég var að stýra 
hópi sem hafði beðið fólkið í landinu 
um að treysta sér að hann væri óháður 
hópur sem að hefði engra hagsmuna að 
gæta annarra en almannahagsmuna 
en svo kemur í ljós að að einn liðs-
manna hópsins er kröfuhafi í bönk-
unum. Raunveruleikinn er sá að ef þær 
fréttir sem nú eru uppi hefði komið 
fram viku fyrir fund okkar með forset-
anum í Ice save málinu þá hefði málið 
verið tapað.“

Tímamótaverk í  
tónlistarsögunni
- En svo við vindum kvæði okkar í 
kross. Hvað geturðu sagt mér um tón-
verkið sem þú flytur á hverjum þriðju-
degi í Dómkirkjunni? 

„48 prelódíur og fúgur Bachs eru 
tveir flokkar verka sem Bach samdi 
1720 og 1740 og þar er eitt verk í 
hverri tóntegund. Þá eru alltaf tvö verk 
saman, fyrst forleikur, eða prelúdía, 
og svo fúga, sem er háþróaðasta form 
fjölröddunar. Á barokktímanum voru 
menn að átta sig á því hvernig hægt 
væri að laga ákveðna villu sem er í tón-
kerfi Vesturlanda, en tónkerfi okkar 
gengur ekki alveg upp stærðfræðilega. 
Á þessum tíma hófu menn að stilla 
hljómborðin þannig að hægt væri að 
spila í hvaða tóntegund sem er. Það var 

alveg nýtt og í kjölfarið verður algjör 
sprenging í tónlistinni. 

Ég get fullyrt að ef einhver einn 
flokkur verka hefur haft mest áhrif 
á tónlistarsöguna þá eru það þessi 
verk. Það hafa allir spilað þetta. Moz-
art var heillaður af þessu, Beethoven 
sömuleiðis, Liszt, Dubussy, Brahms 
o.s.frv. Öll alvöru tónskáld hafa stúd-
erað þessi verk í þaula. Nú er ég búinn 
að vera í eitt ár að spila úr þessu safni 
verka og er nokkurn veginn á áætlun. 
Þannig að ég mun ljúka við að spila 
allar prelúdíurnar og fúgurnar á næstu 
þremur árum. Hvort ég hætti að þeim 
tíma liðnum er ekki víst. Það getur vel 
verið að ég haldi bara áfram. Það gerir 
eitthvað fyrir sálina að fást við verk 
Bachs svona reglulega og ég er ekki 
viss um að ég vilji hætta því.“
- Hvað er svona heillandi við þessi verk? 

„Þessi verk voru hugsuð sem alfræði-
orðabók um tónlist, það er allt þarna, 
fjölbreytileikinn er gífurlegur. Það er 
líka alveg magnaður symbólismi í tón-
list Bachs. Hann setur upp laglínurnar 
þannig að þær hafi merkingu. Hann 
skrifar til dæmis nafn sitt með talnaröð 
í músíkina. Laglínur höfðu merkingu 
á barokktímanum, andlega eða tilfinn-
ingalega. Í klassískri tónfræði lærum 
við til dæmis að tónskrattinn var bann-
aður. Þannig gat það verið heilmikið 

mál að koma saman fúgustefi sem hafði 
„rétta“ merkingu.“

Afkastamikill  
tónlistarkennari
- Ég hef heyrt að þú hafir náð miklum 
árangri með nemendum þínum í pí-
anóleik. 

„Ég hef lagt gríðarlega hart að mér 
við að kenna nemendum sem hafa 
staðið sig frábærlega vel og er afar 
stoltur af nemendum mínum og því 
tónlistarstarfi sem ég hef staðið fyrir. 
Ég hef fengið að leiða fjölda nemenda 
í gegnum burtfararpóf í píanóleik, en 
margir fyrrum nemendur mínir segja 
mér seinna að það sé það erfiðasta sem 
þeir hafi gert í lífinu

Maður er í alveg sérstakri stöðu sem 
píanókennari. Maður kynnist í raun-
inni rjómanum af ungu fólki og fær að 
fylgja þeim eftir í gegnum þau ár sem 
eru mest mótandi í lífi þeirra. Það er 
sérlega lærdómsríkt og gefandi. 

En þegar ég lít yfir líf mitt þá verður 
það að segjast að það að hafa komið í veg 
fyrir Icesave-samningana er augljóslega 
það verkefni sem ég er langstoltastur af 
og sérstaklega er ég stoltur af því að hafa 
kynnst svo skipulögðum og öguðum 
hópi sem InDefence-hópurinn er.“
- Hvaða lærdóma hefurðu dregið af 
þessari vinnu? 

„InDefence-hópurinn sýndi mjög 
ákveðið hvernig vel samsettur gras-
rótarhópur með skýrar vinnureglur 
getur haft áhrif á mál ef hann vinnur 
heiðarlega og einarðlega og ávinnur sér 
traust þeirra sem hann er að tala við. 
Lærdómur minn af þessu öllu er að við 
þurfum að tala við unga fólkið. Biðja 
það um að vanda sig og vera heiðar-
legar manneskjur. Leggja hart að sér 
og flækja sig ekki í annarlega hagsmuni 
og óheiðarlegar fléttur. Lítil þjóð eins 
og Ísland á eftir að lenda í stormum í 
framtíðinni. Þá skiptir máli að eiga fólk 
sem hefur gott mannorð og hefur lifað 
vönduðu lífi, getur stigið fram og leitt 
vagninn. Að til sé fólk sem við getum 
treyst.“

bjb

Ólafur segir engan annan flokk verka 
hafa haft meiri áhrif á tónlistarsöguna en 
Das wohltemperierte Klavier eftir Johann 
Sebastian Bach.

Ólafur við slaghörpuna í Dómkirkjunni, þar sem hann leikur Bach á hverju þriðjudags-
kvöldi. Mynd: Sigtryggur Ari.
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MENNING

Kveðju-
messa séra 
Vigfúsar
Séra Vigfús Þór Árnason lætur 

nú af embætti prests í Grafar-
vogssókn fyrir aldurs sakir og af því 
tilefni verður sérstök kveðjumessa 
honum til heiðurs í kirkjunni á 
morgun, sunnudag, klukkan 14. 
Fram koma Garðar Cortes, Kór 
Grafarvogskirkju, Vox Populi og 
Barnakór Grafarvogskirkju/Stúlkna-
kór Reykjavíkur. Stjórnendur eru 
Hákon Leifsson, Hilmar Örn Agn-
arsson og Margrét Pálmadóttir. 
Matthías Stefánsson leikur á fiðlu. 
Kaffiveitingar að lokinni messu. 

Tónvísindasmiðja
Á morgun, sunnudag kl. 14, verður 

efnt til tónvísindasmiðju í Borg-
arbókasafninu í Árbæ. Um er að ræða 
lið í svokölluðu Biophiliu menntaverk-
efni sem er þverfaglegt verkefni með 
aðkomu fræðimanna, vísindamanna, 
listamanna, kennara og nemenda. Það 
byggir á því að hvetja börn og kennara 
til að nýta sköpunargáfuna með því að 
tengja saman tónlist, tækni og náttúru-
vísindi á nýstárlegan hátt. Nemendur 
læra með virkri þátttöku, tilraunum, 
leik og sköpun. Borgarbókasafnið 
býður hér börnum að koma og taka 
þátt í tónsmiðjunni með leiðsögn. 
Fimmtán börn geta tekið þátt í einu 

og því er nauðsynlegt að skrá sig. Það 
má gera með því að senda tölvubréf 
til Hjördísar Rutar Sigurðardóttur á 
hjordis.rut.sigurdardottir@reykjavik.is 
eða hringja á Borgarbókasafnið í Árbæ 
í síma 411-6250. 

Menningardagar Árbæjarskóla
Árbæjarskóli blæs til árlegra menn-

ingardaga, en að þessu sinni er 
yfirskrift þeirra „Skólann út í hverfið“. 
Meðal dagskráratriða er frumsýning 
söngleiksins Grease, meistarakokkur 
Árbæjar verður útnefndur, efnt til 
bökunarkeppni, stuttmyndakeppni og 
menningarkvölds svo fátt eitt sé nefnt. 
Einnig mun skólinn fara út í hverfið 

með listasýningar, ásamt því að hengja 
upp örsögur nemenda í Árbæjarlaug og 
í þjónustumiðstöð Árbæjar. Dagskrá 
menningardaganna má sjá á heimasíðu 
skólans, arbaejarskoli.is. Sýningar á 
leikritinu hefjast á þriðjudaginn kemur, 
12. apríl, en menningardagarnir verða 
formlega settir 18. apríl. Miðasala fer 
fram á skrifstofu skólans.

Djasskvintettinn 
Bananas
Tónlist leikur mjög stórt hlut-

verk í myndum Woody Allen, 
en á miðvikudagskvöldið kemur, 13. 
apríl, mun djasskvintettinn Bananas 
leika lög úr mörgum þeirra í Björtu-
loftum í Hörpu. Trymbill sveitar-
innar, Hannes Friðbjarnarson, mun 
stikla á stóru í kvikmyndasögu leik-
stjórans á lifandi hátt svo áhorfendur 

fái tækifæri til að rifja upp kynni sín 
af persónum og leikendum Allen 
allt frá Radio Days til Manhattan, 
og systrum Hönnu til Annie Hall. 

Kvintettinn skipa, auk Hann-
esar, Haukur Gröndal, saxófónn og 
klarinett, Ásgeir Ásgeirsson, gítar, 
Gunnar Gunnarsson, píano, og Þor-
grímur Jónsson, bassi. Hljómleik-

arnir hefjast klukkan 21 og miðinn 
kostar 2000 kr.

Haukur Gröndal saxófónleikari.

Fjöllistakonan Björk Guðmundsdóttir er 
upphafsmaður Biophilu-verkefnisins.

Uppskeruhátíð 
tónlistarskóla
Um þessar mundir fagna tónlistar-

skólar landsins uppskeru vetrar-
starfsins með hátíðahöldum sem bera 
yfirskriftina „Nótan 2016“. Á lokahá-
tíð Nótunnar, sem fram fer í Eldborg í 
Hörpu á morgun, sunnudag, verða flutt 
26 tónlistaratriði sem valin hafa verið 
á fernum svæðistónleikum Nótunnar 
út um land. Tónlist mun óma í Hörpu 
kl. 11–18, en lokahátíðin samanstendur 
af tvennum tónleikum og lokaathöfn 

í Eldborgarsal Hörpu. Nánari upplýs-
ingar má finna á vef nótunnar, ki.is/
notan. 

Tónleikarnir fara fram í Eldborgarsal Hörpu.

Séra Vigfús Þór Árnason.

Nemendur Árbæjarskóla setja á svið 
söngleikinn Grease.
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FYRiR HEimiliN Í laNDiNU

Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

í Samsung 55” sjónvörpum

55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7005

269.900.-

55” Samsung JS9005

399.900,-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JU6675

249.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

SamSUNgSEtRiD.iS

4x betri upplausn, Smart TV, 
Netflix ofl., Öll tæki í einni 
og sömu fjarstýringunni.

Upplifðu meiri dýpt í 
bognu tæki (JU7505) 

UHD uppskölun.

Hringbraut 92, í miðbæ Keflavíkur    867-4434 & 421-8989

www.bbguesthouse.is

2 manna

herbergi

9.000
kr

2 manna

herbergi

9.900
kr

Á leiðinni til útlanda?
Innifalið í verði er gisting, morgunverður, 

keyrsla í flug, geymsla á bíl og skil á bíl 

við flugstöð við heimkomu

Þó Grafarvogshverfi sé kennt 
við Grafarvog þá er nú komið 
svo að stærstur hluti byggðar-

innar stendur alls ekki við voginn og 
hefur ekkert útsýni yfir hann. Í raun 
heyra undir hverfið jarðir fjögurra 
fyrrum lögbýla; Gufuness, Keldna, 
Korpúlfsstaða og Eiðis. Stærstur hluti 
jarðarinnar Eiðis var 
Geldinganes en hinar 
þrjár jarðinar lágu allar 
saman við sk. Nón-
vörðu, sem stendur 
sunnan Borgarvegar 
til móts við Laufengi.

Hluti Foldhverfis, Hamrahverfi, 
Rimahverfi og hluti Borgarhverfis 
eru byggð í landi Gufuness. Jörðin 
Gufunes á sér merka sögu en það eru 
fáir, sem velta fyrir sér nafni hennar. 
Það vill nefnilega svo til að það er 
enginn jarðhiti í Gufunesi enda heitir 
nesið eftir landnámsmanninnum 
Katli gufu Örlygssyni, sem getið er 
bæði í Landnámu og Egils sögu.

Ketill gufa bjó aðeins einn vetur í 
Gufunesi og meðan hann dvaldi þar 
flúðu frá honum tveir þrælar, sem 
hétu Skorri og Flóki og fundust þeir 
síðar í Skorradal og Flókadal. Honum 
var hins vegar ekki vært í Gufunesi 
vegna afkomenda Ingólfs Arnarsonar 
og er það fráleitt í síðasta sinn sem 
þeir í 101 hafa sýnt okkur í 112 ofríki.

Nú þegar raddir eru uppi um það 
að Grafarvogshverfi slíti tengsl sín 
við Reykjavíkurborg og gerist sjálf-
stætt sveitarfélag þá þykir mér við 
hæfi að Grafarvogsbúar sýni þessum 
landnámsmanni sínum þá virðingu 
að reisa styttu af Katli gufu. Annað 
hvort úti í Grafarvogi eða á Gufunesi.

Þá kunna ýmsir að segja að styttur 
séu allt of dýrar og enginn kostur á að 
fá fé til slíks verkefnis. Ég blæs nú á 
svoleiðis úrtöluraddir því ég veit fyrir 
víst að víða um Austur-Evrópu er að 
finna notaðar styttur af Karli Marx og 
Lenín, sem liggja undir skemmdum 
og það má örugglega fá eina slíka 
fyrir lítinn pening. Hver getur s.s. sagt 
hvort Ketill gufa hafi síðhærður og 
síðskeggjaður eða sköllöttur og með 
vel snyrt skegg?

Baksíðan
Emil Örn Kristjánsson
leiðsögumaður

Auglýsingar: 

578 1190
auglysingar@fotspor.is

Alla
laugardaga

Bóknámsskóli með heimavist

Góður undirbúningur fyrir háskólanám

Sveigjanleg námslok, 3-4 ár

Öflugt félagslíf

Skoðaðu nánar á www.ma.is

Nýjar áherslur á gömlum grunni
Fjórar námsbrautir: 

Félagsgreinabraut

Mála- og Menningarbraut 

náttúruFræðibraut

raungreinabraut 

Virðing
Víðsýni

Árangur


